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"Art. 27. NaG sera inclu(do no Quadro 

de Acesso nem na lista de que trata 0 

§ 2' do art. 12, ou de ambos sera 

exclufdo. a policial militar: 

· ............................................................................. . 

Art. 8' 0 § l' do art. 28 da Lei 127, de 

31 de janeiro de 1990, passa a vigorar com a 

seguinte reda<;ao: 

"Art. 28 ....................................................... ",. 

§ l' 0 QAM aprovado sera publicado 

nos boletins reservados, no casa de 

oficiais, e ostensiVDs no casa de 
prayas. 

" · ..................................................................... . 

Art. 9' Os itens 4 e 5 do art. 42 da Lei 

127, de 31 de janeiro de 1990, passam a vigorar 

com a seguinte reda<;.3.o: 

"Art. 42 ......................................................... . 

4. organizar a rela<;8.o dos Oficiais 

impedidos de ingressar no OA e na 

lista de que trata 0 § 2'do art. 12; 

5. propor ao Comandante-Geral a 

exclus8.o dos impedidos de 

permanecer no Ouadro de Acesso e 

na lista de que trata 0 § 2'do art. 12: 

" · ........................................................................ . 

Art. 10. 0 art. 47 da Lei 127, de 31 de 

janeiro de 1990, passa a vigorar com a seguinte 

redayao: 

"Art. 47 As Comiss6es de Promoyao 

organizarao propostas para a 

promoy8.o pelo criteria de merecimento 

com as names dos policiais mil ita res 

aptos." 

Art. 11. 0 Efetivo da Policia Militar e 0 
• 

constante do Anexo Unico a esta Medida 

Provis6ria. 

Art. 12. Revogam·se 0 § 3" do art. 26 e 

o paragrafo UniCO do art. 29 da Lei 127, de 31 

de janeiro de 1990. 

Art. 13. Esta Medida Provis6ria entra 

em vigor na data de sua ediyao. 

Palacio Araguaia. em PaJmas, aos 18 

dias do mas de maryo de 2002; 181" da 

Independancla, 114' da Republica e 14' do 

Estada. 

JOSE WILSON SIQUEIRA CAMPOS 

Governador do Estado 

•• • 

ANEXO UNICO A MEDIDA PROVISORIA 
N' 378, de 18 de maryo de 2002. 

QUADRO DO EFETIVO DA POLiCIA MILITAR 
DO ESTADO DO TOCANTINS 

c:-------- _-..c2:--

IV 
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DECRETO N' 1.444, de 18 de mar~o de 2002. 

Institui a unidade de conserva9ao 
denominada APA - Lago de PelxeJ 
Angical. e adota outras providencias. 

o GOVERNADOR DO ESTADO DO 
TOCANTINS, no uso da atribuiyao que Ihe 
confere 0 art. 40, inciso II. da Constitui9ao do 
Estado. e com fulcro nos arts. 1Q e 212 da Lei 
1.295, de 7 de fevereiro de 2002, 

DECRETA: 

• 

Art. l' E declarada de proteyao 
ambienlal, sob a denominayao de APA - LAGO 
DE PEIXE/ANGICAL, a area de 78.873,8200 
hectares de terras, suas aguas, fauna, flora e 
demais recursos naturais, localizada nos 
Municipios de Parana, Peixe e Sao Salvador do 
Tocantins, dentro dos seguintes limites e 
confronta:;oes: 

-------------

"Comeya no ponto definido pelas 

coordenadas planas UTM de E= 783. 703.250m 

e N=8.645.631.00m, referenciadas pelo 

Meridiano Central 51 c·Wgr .. cravado na margem 

esquerda do Rio Tocantins e no Eixo da Futura 

Barragem da Usina Hidreletrica de Peixe; dai, 

segue por uma faixa de terras de 600,00 metros 

do referido eixo da barragem ate a margem 

direita do Rio Tocantins, no ponto definido pel as 

caordenadas planas UTM de E= 783.862,88m 

e N=8.645.074,00m, referenciadas pelo 

Meridiana Central 51 "Wgr; dai. segue pela faixa 

de terras distante a 600,00 metros da cota 

maxima de inunda y8.a da futura Usina 

Hidreletrica de Peixe, destinada a Area de 

Preservayao Ambiental (APA), passando pelo 

limite intermunicipal de Peixe com Parana, indo 

ate 0 limite do perimetro urbano da Cidade de 

Parana, definido pelas coordenadas planas 

UTM de E=839256,25m e N=8603281,00m, 

referenciadas pelo Meridiano Central 51 "Wgr.; 

daf, segue excluindo a perfmetro urbano da 

Cidade de Parana, pela faixa de terras distante 

600,00 metros da cota maxima de inundayao 

da futura UHE de Peixe, ate a distimcia de 600 

melras do eixo da futura UHE de Sao Salvador, 

cravado na margem direita do Rio Tocantins, 

definido pelas coordenadas planas UTM 

de E=800647,00m e N=8582240,00m, 

referenciadas pelo Meridiano Central 51°Wgr.; 

dai, atravessando a Rio Tocantins na distancia 

de 600,00 metros do elxo da referida barragem, 

chega-se ao ponto cravado na margem 

esquerda do referido rio, no Municipio de 

Sao Salvador do Tocantins, definido 

pelas coordenadas E=784.005,88m e 

N=8.644.567,00m. referencladas pelo 

Meridiano Central 51 "Wgr; dai, segue no 

sentido Norte pela faixa de terras distante 

600,00 metros da cola maxima de inunda9aO 

da futura Usina Hidre1etrica de Peixe, destinada 
• a Area de Preservay8.o Ambiental (APA), ate 0 

perfmetro urbano da Cidade de Sao Salvador 

do Tocanlins, definido pelas coordenadas 

planas UTM de E=799.729,38m e 

N=8.588.813.00m. referenciadas pelo 

Meridiano Central 51"Wgr.; dai, segue, 

excluindo 0 perfmetro urbano da Cidade de Sao 

Salvador do Tocantins, pel a faixa de terras 

d'lstante 600,00 metros da cola maxima de 

inundayao da futura Usina Hidreletrica de Peixe, 

destin ada a Area de Preservayao Ambiental 

(APA) , passando pelo limite intermunicipal de 

Sao Salvador do Tocantins com Peixe, ate 0 

ponto cravado na margem esquerda do Rio 

Tocantins. na distancia de 600.00 metros do 

Eixo da Futura Barragem da UHE de Peixe, infcio 

desta descriy8.o." 

---- -- --- -----
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Art. 2' A APA - LAGO DE PEIXEI 

ANGICAL tem por finalidade proteger e 

conservar as diversidades biologicas e 
disciplinar 0 processo de ocupagao das areas 

de entorno do reservatorio inserido no perimetro 

descrito no artigo antecedenta, garantindo a 
sustentabilidade dos recursos naturais e dos 

ambientes terrestre e aqUatieD do seu interior. 

Art. 3' A APA - LAGO DE PEIXEI 

ANGICAL sera implantada, supervisionada. 

administrada e tiscalizada pelo Instituto 

Natureza do Toeantins - NATURATINS. 

Art. 4' Nos limites da APA. respeitado 0 

direito de propriedade, cabe ao NATURATINS 

disciplinar: 

I - a implanta<;:ao e 0 funcionamento 

de empreendimentos capazes de afetar os 

mananciais, a cobertura vegetal, 0 solo e as 
. . 

recursos mineralS; 

II - as atividades que possam provocar 

erosao acelerada ou acentuado assoreamento 

das cole90es hfdricas; 

III - os loteamentos, obras de 

urbanizayao ou terraplenagens: 

IV - as a90es que possam amea9ar 

ou extinguir as especies raras da biota ou 

manchas de vegeta<;ao primitiva; 

V - a utiliza98.0 de biocidas: 

VI - a pesca em todas as suas 

modalidades: 

VII - 0 usa de recursos hfdricos. 

§ l' 0 desempenho de qualquer 

atividade, nos limites da APA - LAGO DE PEIXEI 

ANGICAL, dependera de estudos ambientais 

aprovados pelo Presidente do NATURATINS, 

sem prejulzo de oLitras eXigenc!as :egais. 

§ 2' 0 NATURATINS podera atuar 

conjuntamente com institui90es publicas ou 

privadas, nacionais, internacionais ou 

estrangeiras, e organizagoes nao 

governamentais dedicadas a prote<;:8.o do meio 

ambiente. 

Art. 520 Fica criado 0 Conselho Co

Gestor da APA - LAGO DE PEIXElANGICAL. de 

carater consultivo, com a finalidade de auxiliar 

o NATURATINS na administra,ao das 

atividades afetas a APA. constitufdo de urn 

membro: 

I - de cada uma das seguintes 

institui<;:oes. indicado pelo respectivo dirigente: 

a) do NATURATINS, na condi,ao de 
Presidente; 

b) da Secreta ria: 

1. do Planejamento e Meio Ambiente: 

2. da Agricultura: 

3. do Esporte e Turismo: 

c) do Instituto de Desenvolvimento 

Rural do Estado do Tocantins . RURALTINS: 

d) da Agencia de Habita,ao e 
Desenvolvimento Urbano do Tocantins; 

II - dos seguintes municfpios, indicado 

pelo respectiv~ Prefeito: 

a) Parana: 

b) Pelxe; 

c) Sao Salvador do Tocantins: 

III - indicado atraves de forum das 

ONGs ambientalistas. 

§ l' Os membros titulares e suplenles 

serao designados por ato do Presidente do 
NATURATINS. podendo ser substituidos a 

qualquer tempo. 

§ 2' Cabe ao Conselho Co-Gestor da 

APA - LAGO DE PEIXEI ANGICAL elaborar 0 

regimento interno, a ser aprovado pelo 
Presidente do NATURATINS. estabelecendo os 

deveres e atribui90es dos seus componentes, 

a organiza98.o e forma de funcionamento. 

§ 3" A fun,ao de membro do Conselho 
e considerada de interesse publico reievante, 

e nao sera remunerada. 

Art. 62. A Secretaria do Planejamento e 

Melo Ambiente, com 0 apoio do NATURATINS e 
do Conselho Co-Gestor, realizara 0 zoneamento 
ecoi:Jgico e econ6mico da AP,o.. - LAGO DE 

PEIXEIANGICAL, regulando 0 exercicio, a 
localizay8o de atividades e indicanda as que 
devam ser limitadas ou praibidas. 

Art. 7' 0 NATURATINS e 0 Conselho 

Co-Gestor divulgarao as medidas indicadas 
neste Decreta. a fim de esclarecer, orientar e 

assistir aDs proprietarios das terras localizadas 
na area de protey80. 

Paragrafo unico. Os proprietarios de 

terras localizadas na APA - LAGO DE PEIXEI 
ANGICAL poderao mencionar 0 nome desta 
nas placas designativas das propriedades, na 

Prom098.0 de atividades turfsticas au culturais 
au na indica93.0 de procedencia dos seus 
produtas e eventas. 

Art. 8"- As transgress6es aos preceitos 
deste Decreta ou de atos dele decorrentes 
serao punidas na forma da 18gisla98.0 aplicavel. 

Art. 9Q Este Decreta entra em vigor na 

data de sua publica,ao. 

Palacio Araguaia, em Palmas, aos 18 

dias do mes de mar,o de 2002: 181' da 

Independencia, 114' da Republica e 14' do 

Estado. 

• 

JOSE WILSON SIQUEIRA CAMPOS 
Governador do Estado 

ANEXO UNICO AO DECRETO N' 1.444. 
de 18 de mar,o de 2002. 

JUSTIFICA<;:AO 

Uma das principais estrategias para 

conservar a natureza. adotada mundialmente, 

e a constituiyao de unidades de conservayao. 

o Decreto, com efeito. assegura, 

mediante fiscaliza<;:8.o, superV1S8.0 e 

administrayao do NATURATINS, 0 aproveitamento 

dos recursos naturais da APA - LAGO DE PEIXEI 

ANGICAL de forma equilibrada, sustentavel e 

compativel com a preserva9ao do meio ambiente. 

E fundamental abandonar a ideia 

negativa de que uma area de proteyao constitui 

urn meio para se restringir, coibir e limitar a 

a<;ao do homem sobre a natureza. As unidades 

de conserva<;ao, ao contrario, sao criadas para 

promover a concilia<;8.o das necessidades 

humanas com os imperativos ecol6gicos do 

uso equilibrado, inteligente e sustentavel dos 

recursos naturais. 

Alvitra, simplesmente, proteger, 

permanentemente, as nascentes, as cursos 

d'agua, a fauna e a flora. 

Sao estas as razoes com que se 

juigarri conver.:antes e oportunas as medidas 

ora adotadas. 

DECRETO N~ 1.448, de 20 de mar~o de 2002. 

Declara de utilidade publica, para fins 

de desapropria98.0, area de terras no 

Municipio de Ananas. 

o GOVERNADOR DO ESTADO DO 

TOCANTINS. no uso da atribui,ao que Ihe 

confere 0 art. 40, incisos II e XV. da Con~titui,ao 

do Estado, e com fulcra nos arts. 20., 5'1, aHnea 
"h". 6' e 15 do Decreto-Iei 3.365, de 21 de junho 

de 1941, 

DECRETA: 


